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O consultor Christopher Montenegro explica como o PDV se transformou em um canal de 
comunicação com o consumidor tão importante quanto a mídia tradicional e diz que a 
popularização da tecnologia digital irá revolucionar as ações de marketing na área de vendas. 
 
Para Christopher Montenegro, professor da FGV e especialista em trade marketing, o fato de 
que as ações no PDV (ponto-de-venda) já representam cerca de 40% dos investimentos em 
comunicação de muitas empresas dá a dimensão da importância que o ponto-de-venda 
adquiriu na disputa pela atenção do consumidor. Com experiência de quatro anos no comando 
da POP Marketing, empresa especializada em estratégias para canais de venda, ele ressalta 
que hoje as ações no PDV vão muito além do tradicional merchandising e formam um mix que 
inclui promoções e uma maior interação com o cliente.  
 
Na entrevista a seguir, Montenegro fala das razões que levam as empresas a direcionar uma 
parcela cada vez maior de seus investimentos em mídia para ações no PDV. Ele também 
analisa o futuro da tecnologia digital como elemento capaz de gerar visibilidade para uma 
grande quantidade de produtos em um mesmo local. Além disso, prevê mudanças radicais nos 
departamentos de marketing e agências de publicidade, que já procuram se adequar ao novo 
quadro e entender o consumidor do século XXI. 
 
Revista do Varejo – Como se deu o crescimento da importância do ponto-de-venda como canal 
de mídia e em que momento isso passou a ser fundamental para as organizações? 
 
Christopher Montenegro – O curioso da mídia no ponto-de-venda é que, antes de ter esse 
nome, ela chamava merchandising ou comunicação no ponto-de-venda. O merchandising já 
era feito no início do século passado, em produtos como cigarro, remédios e a Coca-Cola. No 
início, isso acontecia através da arte, porque a fotografia não era ainda tão comum. Ou seja, 
usar a imagem para referenciar um produto para o consumidor é algo relativamente antigo, 
mas que por muito tempo foi feito de forma não organizada, quase artística. Nos anos 80, as 
grandes redes de varejo começaram a entender que tinham dentro de seu ambiente de vendas 
uma verdadeira fortaleza: o consumidor, que comprava produtos de diversas marcas e 
fabricantes. Ter a comunicação de um produto, chamando para uma determinada marca, era 
uma vantagem competitiva que a empresa possuía, porque atuava no modelo de lembrança do 
consumidor.  
 
Começou-se a ter uma noção mais organizada de como o merchandising entra no ponto-de-
venda, impulsionando a criação de importantes organismos internacionais de estudos de 
varejo, sobretudo nos EUA. Paralelamente, começou a haver outro crescimento: o das mídias. 
E aí chegamos na década de 90, onde o consumidor que antes era facilmente capturado pela 
televisão, agora tem a internet, mais revistas, mais jornais, a TV a cabo e muitas outras 
alternativas de acesso à informação. É aí que o PDV novamente ganha importância dentro da 
agenda de investimentos de marketing das indústrias, porque ele é a garantia absoluta de que 
o consumidor está lá, de frente para o produto da empresa, como um potencial comprador. 
 
RV – Que etapas foi preciso vencer para chegar à situação atual, em que o ponto-de-venda é 
visto como elemento fundamental nas estratégias de comunicação? 
 
Montenegro – A importância da comunicação ganhou cada vez mais força. E a forma de aplicar 
essa comunicação, dependendo do canal de vendas, passou a ser chamada de mídia e 
começou a exigir planejamento por parte das empresas. Elas passam a chamar isso de mídia 
no ponto-de-venda, ainda no seu aspecto físico, traduzido em displays, galhardetes, banners, 
stoppers, testeiras de gôndolas, adesivos de chão e de teto, etc. Isso gerou uma verdadeira 
indústria do merchandising, especialmente nos EUA e na Europa. Quando chegamos no final da 
década de 90, as empresas passaram a sentir a necessidade de se organizar para tentar 
entender o que realmente funciona em termos de comunicação. A própria questão da 
promoção passou a fazer parte desse mecanismo, tirando a quase fortaleza do merchandising 
como elemento único de comunicação no PDV para combiná-lo com promoção, com interação, 



com a própria internet. Começa-se a falar de cross media, onde o ponto-de-venda passa a ser 
pensado no mix de marketing como um todo.  
 
RV – Em que estágio estamos no processo de aprendizado em relação ao peso da mídia nos 
pontos-de-venda? 
 
Montenegro – Eu diria que ainda estamos em uma fase de criação de inteligência da 
comunicação. Já na virada do século surgiu um novo quadro que ajudou a endereçar essas 
questões para o movimento de mídia digital. O grande problema do merchandising físico é que 
ele acaba sendo um problema logístico. É preciso desenvolver uma infinidade de materiais, que 
precisam ser produzidos numa gráfica, transportados até um depósito e depois até o ponto-de-
venda, para então serem instalados por uma equipe de merchandising. Com tudo isso, o 
sistema do merchandising físico está sendo colocado em que, porque quanto mais aumenta o 
modelo, maiores são as dificuldades que incluem ainda os custos de mudança e substituição, 
além da saturação de espaço nas lojas. Dentro dessa dimensão, começamos a olhar para a 
tecnologia como uma saída para se criar um modelo de network media dentro do varejo. Com 
o tempo, essa tecnologia despenca de preço. A TV digital já é realidade em uma série de 
lugares e a mídia digital finalmente é tratada como uma coisa de respeito, que precisa ganhar 
estudo e relevância. Só o Wal-Mart tem 125 mil telas instaladas no PDV e já fatura meio bilhão 
de dólares com a venda de espaços de mídia em suas lojas. Aqui no Brasil, a Ponto Frio já 
utiliza sua base de televisões em lojas, brincando com um modelo de mídia digital um pouco 
mais empírico, sem as pesquisas realizadas no exterior. 
 
RV – Quais as principais vantagens da mídia digital em relação aos suportes tradicionais? 
 
Montenegro – Os benefícios da tecnologia são claros: em um único espaço dentro do PDV, em 
vez de um, posso ter 30 anunciantes, gradeados por comerciais. Na Inglaterra, começam a 
surgir as primeiras pesquisas em relação a isso, alertando para o fato de que o novo 
merchandising digital ainda convive com o físico e que é preciso tomar cuidado para não deixar 
o consumidor confuso. E mais: o cliente da era digital quer mais do que comunicação, quer 
também entretenimento, informações sobre shows, temperatura, etc. Aí surge uma palavra 
nova, chamada "infotainment", que é o entretenimento através da informação, só que dentro 
do varejo. Além disso, surgem questões relacionadas ao networking digital em uma rede de 
pontos-de-venda: a possibilidade de treinar pessoas através da rede digital. No ano passado, 
nós treinamos mais de 6 mil varejos, envolvendo 40 mil pessoas, e teria sido muito mais se 
contássemos com a mídia digital dentro do PDV. Então, começam a se desenvolver outras 
oportunidades através da mídia digital, que deve vir a ser, nos próximos anos, o modelo de 
substituição quase que total do merchandising físico – que não será eliminado, pois sempre 
haverá uma marca querendo se expressar de forma diferente. 
 
RV – Essa tecnologia requer investimentos ainda elevados. Que tipo de varejo poderá acessar 
recursos tão sofisticados? 
 
Montenegro – Há aqui uma questão importante, que é o barateamento da estrutura de 
comunicação e de telecomunicações. Daqui a pouco, uma TV de plasma vai custar mais barato 
do que um display artesanal. É claro que aí vamos entrar na questão da construção do 
conteúdo: vai ter que ser criada uma indústria de conteúdo de comunicação. As agências de 
propaganda tradicional estão muito mal preparadas para este cenário, até porque o cliente vê 
a agência como uma entidade que conhece muito de comunicação de massa, mas conhece 
muito pouco de comunicação de varejo. Minha crença é de que as agências vão se interessar 
por esse modelo, porque ele é muito fácil de ser precificado, e haverá uma aproximação com 
empresas especializadas em marketing de varejo para tratar dessa nova revolução. Daqui a 
quatro ou cinco anos, quando tivermos a TV digital dentro de casa, sobrará o UHF. Com isso, 
as empresas de satélite vão vender o UHF barato para as empresas. Se hoje estamos 
preocupados em transmitir tudo isso pela internet, daqui a pouco estará mais fácil levar uma 
TV para uma loja e mostrar os produtos para os consumidores. 
 
RV – De que forma esse novo quadro muda a mentalidade das empresas, na medida em que 
tudo é relativamente novo e se altera rapidamente? 



 
Montenegro – A indústria sabe o que está acontecendo, mas muitas vezes desconhece o 
assunto, ou não o trata de forma séria. É claro que há exceções, como é o caso da Souza Cruz, 
com quem estamos trabalhando no desenvolvimento de um sistema para transmissão de mídia 
digital a distância para alguns pontos-de-venda. Começam, portanto, a surgir iniciativas. Lá 
fora, há grandes empresas de networking de mídia digital no PDV, apoiadas por grandes 
grupos de comunicação ou de tecnologia, que provavelmente vão assumir esse modelo daqui 
para frente, para a geração de conteúdo. Se do lado da indústria o interesse é ainda incipiente, 
o varejo por sua vez acredita que esse tema será de absoluta relevância, tanto que em 
recentes eventos internacionais encontramos centenas de empresas de varejo e nenhuma 
indústria. Pode ser que estejamos vivendo um momento em que, novamente, o varejo sairá na 
frente da indústria em certas questões. Isso pode explicar porque o varejo é o grande 
beneficiado pelo modelo da mídia digital: ele pode potencializar os custos dessa mídia dentro 
do PDV. Os varejistas estão preocupados com o assunto, tanto que algumas redes já começam 
a estudar a produção de conteúdos próprios para mídia digital. 
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